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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet en fortrolig meddelelse under punkt 7. 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Fællessang 
”Ræven er ude med halen så lang” blev sunget. 
 

3. Samarbejde med UCN angående musikpædagogisk kandidatuddannelse v/MWH 
MWH og Kristine Ringsager (KR) har afviklet flere møder med UCN for at afdække mulighederne for at udbyde 
den musikpædagogiske kandidatuddannelse til UCNs studerende. 
 
MWH og KR har, på baggrund af disse møder, udarbejdet et forslag til indhold af en sådan uddannelse. 
Forslaget er, som udgangspunkt, baseret på samlæsning med nogle af de kurser, som i forvejen udbydes på 
vores etfaglige kandidatuddannelser samt bacheloruddannelse. 

 Forslaget er allerede præsenteret for UCN, som i udgangspunktet, begejstrede for forslaget. UCN vurderer dog, 
at deres studerende måske vil få problemer med nodelæsningskravet.  
Studienævnet debatterede, hvorvidt man kan læse en musikpædagogisk uddannelse på universitetet uden at 
kunne læse noder. Der er, i nævnet,  enighed om , at der bør være et krav om nodelæsning i en eller anden grad, 
spørgsmålet er hvorledes dette krav specificeres konkret. OIH påpeger, at musikalitet er mindst ligeså vigtig i 
forbindelse med eventuel optagelse. Der var ikke en endelig afklaring på problemstillingen med hensyn til 
nodelæsning. 
 
WR stiller spørgsmål til samlæsning, hvor der kan være tale om 2 prøveformer, men med samme læringsmål. Er 
det muligt? 
Det har allerede været en mulighed på et enkelt kursus i tidligere studieordning og kan effektueres. Studerende 
tilmelder sig prøven og skal efterfølgende vælge prøveform 1 eller 2. 
Det påpeges, at læringsmål og krav er enslydende for alle studerende på prøveformerne. 
CRC gør opmærksom på, at det kan give visse administrative udfordringer med hensyn til prøvetilmelding og 
lignende. 
Dog er der enighed om, at disse administrative udfordringer må forsøges løst hen ad vejen, således dette ikke 
bremser processen. 
 
MLH forespørger, hvorvidt det anses for simpelt at have både tidligere UCN studerende og 
universitetsstuderende på samme hold. Her tænkes specifikt på eventuelle forskelle i det faglige niveau. MWH 
forudser dog ikke større problemer i den retning, studerende fra UCN kommer med en 4-årig studiebaggrund og 
vil formentlig være fagligt stærke på nogle områder, mens de vil have udfordringer på andre.  
 
MWH oplyser, at næste step i processen er et dialogmøde med nogle af de studerende på UCN. Der er tale om 
en fokusgruppe, hvor det skal diskuteres, hvorvidt der overhovedet er en interesse for et sådant tiltag. 
Dette møde afvikles i september 2018.  
Såfremt der er positive tilkendegivelser arbejdes der på at kunne implementeres en ny studieordning i efteråret 
2019. 
 

4. Status adgangsprøver d. 8. juni 2018 v/MWH  
Der var indkaldt 3 ansøgere, heraf 1 til sidefag og 2 til BA. 
Den ene ansøger til BA mødte ikke op, de 2 andre er bestået. 
 
Der afvikles adgangsprøver igen i august for primært kvote 1 samt de ansøgere fra kvote 2, som har udtrykt 
ønsker herom. 
 

5. Semesterbeskrivelser efterår 2018 v/MWH  
MWH fremlagde de semesterbeskrivelser, som pt. er modtaget. De resterende afventer til august mødet. 
Nævnet behandlede semesterbeskrivelserne, tilbagemeldinger til enkelte undervisere varetages af MWH 
Generelt fine beskrivelser og et fagligt stærkt indhold. 
 
Følgende semesterbeskrivelser er godkendte med få eller ingen kommentarer: 
 

  



1. semester 

 Arrangement og sammenspil 1, 1. semester 

 Musikhistorie og PBL 

 Grundlæggende digital musikteknologi 
 
3. semester 

 Analyse 

 Komposition og lydproduktion 

 Musikæstetik 

 Musikhistorisk periodestudium 

 Musik og lydprogrammering 

 Metode og empiri 
 

7. semester 

 Musik og musikalitet 

 Musik, lyd og flermodalitet 
 

9. semester 

 Synopsismodul 
 

MWH har i forvejen sammenholdt kommentarer fra sidste efterårs evalueringer med indholdet i de nye 
semesterbeskrivelser, således eventuelle forslag m.m. er vurderet og eventuelt inkluderet. 
 

6. Nyt fra MPACT skolen v/WR 
Den administrative omorganisering vedrørende nedlæggelse af fakulteterne fylder en del pt. eftersom det nu er 
offentliggjort hvilke arbejdsopgaver, der tilføres institutterne. 
Der afventer afklaring vedrørende medfølgende ressourcer. 
 
Fredag d. 8. juni 2018 afvikledes et fællesmøde med fokus på studiemiljø for studienævnsformænd og 
næstformænd, arbejdsmiljøudvalg og institutråd på Institut for Kommunikation og Psykologi. 
Det var en stor succes med et godt udbytte. Dette tiltag forventes gentaget i forbindelse med senere 
behandlinger af studiemiljøevalueringer. 
 

7. Meddelelser og forespørgsler v/MWH 

 FORTROLIGT - klage vedrørende vejledning. 
Studienævnet behandlede klagen og svar sendes til involverede parter. 

 
8. Evt. 

OIH stopper, for nuværende, som observatør i studienævnet, da arbejdsopgaverne pt. desværre må vægtes 
anderledes. MWH takker for samarbejdet og håber, at OIH på et senere tidspunkt vender tilbage i nævnet. 
 
 
Næste møde er aftalt til tirsdag d. 14. august 2018 kl. 9.00-11.00. 

 


